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Úplné znění
STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvo-
lenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk, nar. 17.10. 1973, r. č. 731017/5686, trvale bytem v Zeleném 
údolí 1303/13, 148 00 Praha 4 – Kunratice nadační listinou Nadaci člověk člověku. Nadace byla zřízena s 
cílem svým programem a svou činností vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku 
zaměřenou na děti a rodinu jako základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzájemnou lidskou pomoc 
v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. Cílem nadace je podpo-
rovat projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže 
a rovněž podporovat projekty, jejichž cílem je pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem.

Dne 14. 6. 2006 byla tato nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v od-
díle N vložce 589 pod identifikačním číslem 274 60 355. 

K úpravě jednání orgánů nadace, ke stanovení pravidla pro omezení jejích nákladů, jakož i ke stanovení 
podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, vydává její správní rada podle
§ 4 zák. č. 227/1997 Sb., v platném znění tento

s t a t u t
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Část I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Název nadace

„Nadace člověk člověku“

Čl. 2
Sídlo nadace

Sídlem nadace je Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4 - Kunratice.

Čl. 3
Právní poměry nadace

Nadace je právnickou osobou. Právní poměry nadace se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích, na-
dačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, usnesením vlády České republiky 
č. 334/1999, ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, nadační listinou a tímto statutem.
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Čl. 4
Územní působnost nadace

Nadace vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to potřeba ke splnění jejích cílů, může na-
dace realizovat své záměry i mimo uvedené území.

Čl. 5
Účel nadace

Účelem nadace je svým programem a svou činností vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc 
člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu, jako základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzá-
jemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. 
Nadace chce podporovat projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného 
času dětí a mládeže. Nadace bude ve své činnosti rovněž podporovat projekty, jejichž cílem je pomoci han-
dicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem.

Část II.
Majetek nadace

Čl. 6
Nadační jmění

Nadační jmění nadace činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

Čl.7
Zdroje nadace

Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti bude nadace získávat zejména z následujících 
zdrojů:
  a) finanční a věcné dary právnických a fyzických osob věnované nadaci;
  b) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace;
  c) výtěžky účelových akcí a veřejných sbírek.

Čl. 8
Používání prostředků nadace

a podmínky pro poskytování nadačních prostředků

1. Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci účelu, pro který byla zřízena, a to zejména na:
  a) poskytování nadačních příspěvků k podpoře a dosažení cílů, pro něž byla založena,
  b) režijní náklady související se správou nadace.
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2. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na návrh předsedy správní rady nebo při jeho 
nepřítomnosti místopředsedy správní rady.

3. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povin-
na uchazeči zdůvodňovat.

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

5. Nadační příspěvky jsou udělovány zejména na:
  a) projekty na podporu dětí, mládeže a rodiny
  b) projekty v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, cha-

rity, komunálních aktivit, sportu a ekologie;
  c) podporu jednotlivce v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvída-

nými událostmi.

6. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména:
  a) jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu a trvalý pobyt žadatele nebo uživatele 

nadačního příspěvku, jde-li o fyzickou osobu nebo firmu, IČ a adresu sídla, jde-li o právnickou 
osobu,

  b) účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli a účelem nadace,
  c) požadovaná forma a hodnota nadačního příspěvku,
  d) prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů 

a v jaké hodnotě.

7. Nadace je oprávněna si vyžádat další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační 
příspěvek. Nadace si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.

8. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž musí být vedle 
údaje podle odstavce 6 tohoto článku uvedena zejména ještě hodnota poskytnutého nadačního příspěvku 
a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se v této smlouvě 
musí zároveň zavázat k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadace a s konkrétními 
podmínkami stanovenými ve smlouvě na základě rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěv-
ku a že vrátí případné nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek v případě, že nedodrží sjednané 
podmínky pro jeho užití. Smlouva může rovněž obsahovat ustanovení o zajištění splnění povinností 
uživatelem nadačního příspěvku. Nad rámec výše uvedeného může smlouva obsahovat i jiné ustanovení 
a podmínky než výše uvedená.

Čl. 9
Pravidlo pro omezení nákladů nadace

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnu-
tých nadačních příspěvků.
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Část III.
Orgány nadace

Čl. 10
Orgány nadace jsou:

a) správní rada
b) revizor

Čl.11
Správní rada

1. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Je sta-
tutárním orgánem nadace.

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách,
  b) schvalovat roční rozpočet a jeho změny,
  c) schvalovat koncepci a program činnosti nadace a jejich změny,
  d) rozhodovat o výběru auditora,
  e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  f) rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací,
  g) volit nové členy správní rady a dozorčí rady nebo revizora, rozhodovat o odvolání člena správní 

rady a člena dozorčí rady nebo revizora, brát na vědomí zánik členství ve správní radě, dozorčí 
radě či odstoupení revizora, rozhodovat o změnách počtu členů správní a dozorčí rady,

  h) volit předsedu a místopředsedy správní rady,
  i) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady či revizora
  j) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění,
  k) ustanovit funkci ředitele, případně další funkce
  l) jmenovat a odvolávat ředitele nadace, stanovit výši jeho platu, hodnotit jeho činnost,
  m) rozhoduje i o dalších záležitostech nadace, pokud tyto nepřenese k rozhodování jiného orgánu 

nadace, člena orgánu nadace nebo zaměstnance nadace

3. O bodech a), f) j) rozhoduje správní rada kvalifikovanou 2/3 (slovy:dvoutřetinovou) většinou hlasů všech 
členů, ve všech jiných rozhodnutích správní rady postačí prostá většina hlasů přítomných členů.

4. Správní rada může pověřit jednoho ze svých členů správou nadačního jmění a řízením běžného chodu 
nadace.

5. Správní rada má 3 členy. Funkční období členů správní rady je šestileté, opětovné zvolení za člena správ-
ní rady je možné. První členy správní rady a jejich funkční období jmenovali zřizovatelé.
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6. Členství ve správní radě je čestné. Členové správní rady nemají nárok na odměnu za výkon své funkce. 
Členové správní rady mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

7. Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním. Volba může 
být provedena v předstihu, tj. s pozdější účinností, nejdéle však v délce 3 měsíců. Členové správní rady 
jsou voleni na návrh zřizovatelů.

8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. Předseda správní rady 
svolává a řídí jednání správní rady. Předsedu správní rady v době jeho nepřítomnosti zastupuje místo-
předseda správní rady

9. Členové správní rady jsou povinni se účastnit jednání správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim 
uložené.

10.  Členství ve správní radě zaniká:
  a) uplynutím funkčního období,
  b) úmrtím,
  c) odvoláním,
  d) odstoupením.

11. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.

12. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní 
rada na uvolněné místo nového člena. Funkční období tohoto člena skončí dnem, ke kterému by skončilo 
funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

13. Správní rada se schází nejméně 4x do roka. Správní rada je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň 
polovina všech členů správní rady. K rozhodnutí správní rady, s výjimkou rozhodnutí dle odst. 3 tohoto 
článku výše je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správ-
ní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

14. Hlasování správní rady je veřejné, člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu bude hlasování 
tajné.

15. Na jednání správní rady informují jednotliví členové o své činnosti, zvláště pak o svém jednání jménem 
nadace od posledního jednání správní rady.

16. Z každého jednání správní rady se pořizuje písemný zápis, který podepisují všichni přítomní členové 
správní rady.
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Čl. 12
Jednání jménem nadace

Jménem nadace jednají společně nejméně dva členové správní rady. Podepisování za nadaci se děje tak, že 
k názvu nadace připojí své podpisy nejméně dva členové správní rady.

Čl. 13
Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem nadace.

2. Revizor zejména:
  a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účet-

nictví vedeného nadací;
  b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu;
  c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem 

nadace;
  d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
  e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3. Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení revizora je možné. Prvního revizora jmenovali zři-
zovatelé.

4. Zanikne-li funkce revizora před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo no-
vého revizora. Funkční období takto zvoleného revizora je tříleté.

5. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
  a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,
  b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace a neučiní-li tak předseda 

či místopředseda správní rady.

6. Pro revizora platí ustanovení čl. 11 odst. 7, 10, 11, tohoto statutu obdobně.

Čl. 14
Výroční zpráva a účetnictví nadace

1. Nadace vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb. „o nadacích a nadačních fondech“. Účetní 
závěrka nadace musí být ověřena auditorem.

2. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30.6. následujícího roku. Výroční 
zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 zákona č. 227/1997 Sb.
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Čl. 15
Změna statutu

O změnách statutu rozhoduje správní rada 2/3 (slovy: dvoutřetinovou) většinou hlasů všech členů.

Čl. 16
Zrušení a zánik nadace

1. Nadace se zrušuje:

  a) rozhodnutím správní rady o dosažení účelu nadace, po předchozím souhlasu dozorčí rady nebo 
revizora;

  b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení;
  c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí;
  d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. Likvidace nadace probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení

Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 
v platném znění. Tento statut nabývá účinnosti schválením správní radou dne 11.7.2006.

JUDr. Ivana Kohoutová Ing. Kateřina Baťková Ing. Šárka Šnobrová




